
Profiel Lijsttrekker Noordoost-Veluwe 

NB: Overal waar ‘zij’ of ‘ze’ staat kan ook ‘hij’ gelezen worden. 

Algemeen 

De lijsttrekker is het boegbeeld van D66 Elburg/Hattem/Heerde/Oldebroek, een gedreven 

sociaal-liberaal politicus, die inspireert en kiezers en leden aan de partij weet te binden. 

De lijsttrekker is communicatief sterk, debatteert op overtuigende, sympathieke manier en kan 

goed omgaan met de media. 

De lijsttrekker geeft profiel aan de partij, waardoor D66 zich duidelijk van andere partijen kan 

onderscheiden. In dat profiel zijn de richtingwijzers van D66 herkenbaar. Zij is een sociaal-

liberaal in hart en nieren en weet het gedachtegoed verder te ontwikkelen. De lijsttrekker is in 

staat D66 voortdurend zichtbaar te maken en kan zaken op de politieke agenda zetten, terwijl 

ze tegelijkertijd resultaatgericht onderhandelaar is. 

De lijsttrekker heeft een breed draagvlak binnen de afdeling. Ze toont leiderschap, zowel in- 

als extern en straalt realisme en daadkracht uit. Ze zorgt voor een sterke positionering van 

D66, is politiek strategisch onderlegd en gaat waar nodig strategische allianties aan met 

andere partijen. 

Daarnaast bouwt de lijsttrekker een coherente politieke agenda op voor de fractie en bewaakt 

koers en focus. Ze geeft professioneel en adequaat leiding aan de fractie en weet van de 

fractie en goed samenwerkend team te maken. Ze is tevens verantwoordelijk voor goede 

samenwerking tussen fractie en medewerkers, en de afstemming met het afdelingsbestuur en 

andere geledingen. 

De lijsttrekker voldoet aan de kwalificaties als gemeenteraadslid (profiel gemeenteraadslid ). 

Aanvullend voor de lijsttrekker geldt het volgende. 

De lijsttrekker: 

– heeft een brede en duidelijke politieke visie op de samenleving in 

Elburg/Hattem/Heerde/Oldebroek; 

– heeft en toont leiderschap en is aantoonbaar in staat een constructief 

samenwerkende fractie te creëren en leiden; 

– is sociaal-liberaal in hart en nieren en een aansprekende persoonlijkheid met 

politieke ervaring en heeft zich bewezen in overtuigend agenderen en 

argumenteren; 

– is strategisch sterk en geeft politieke richting aan D66 Elburg/Hattem/Heerde/Oldebroek; 

– is transparant en integer en zich bewust van de kwetsbare politieke omgeving 

en voorbeeldfunctie. 
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